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 الباب األول
 املقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
ذكر األدب بتصوير احلقيقية و الفكرة ابد وجيعل احلقيقية اذا كان 

. األدب من (1102 :022 ،(Endraswara) ايندراسوارا )األديب يكتبه 
فكرة األديب تكون فيه القمة الرافعة. واإلنتاج األدب صور من حقيقية 
اجملتمع واألديب كأنه نعبري راق عن املشاعر كما حيدث يف حياته. 

 واألدب للسعد و معط النعام على القارئ. 

ين والسعيد والغضب اإلنتاج األدب يتأثر للقارئ يف القراءة  كاحل
وغريها ألنه من خربة األديب يف احلياة و يكتبه للنعمة والفهمية واملنفعة 

 (0107:0 ،دامونو )ابجملتمع 

عرض اخليايل بعض املشكالت و االنسانية و احلياة و ذكر 
التأليف او األديب كل املشكالت جمتهدا و يعرب ابخليايل رأية. وقصص 
 )اخليايل كل مشكالت اإلنسان يف اتصاله ابلبيئة و نفسه و اله 

 . (2 - 1: 1102نورغيانتورا, 

 األدب يتصل ابملشكالت خاصا مشكلة الفرد ابلفرد او الفرد
ابجملتمع او اجملتمع ابجملتمع او الفرد بنفسه النه صور من اجملتمع وكان 
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موضعه انساان فاإلنسان ممثل الذي يفعل يف احلياة اايما وكان صور 
 املشكلة احملدثة. 

انه خلف من نشاط األدب ألنه صور  (7: 1111 )قال دامونو 
ثة يف اجملتمع الدنيا وحياة اإلنسان فكان ألتأليف يعرب  املشكلة احملد

ابألدب. البنيوية الوراثة من لوسني غولدمان تركي يف خلف الشجرة من 
 األدب مبا رأته من العنصرين مها الداخلة واخلارجة. 

العناصر الداخلة بياانت البحث لتعيني الوحدة واإلتساق. 
ويواحد الباحث كل العناصر ابجملتمع. األدب بتعبري التأليف يف زمانه 

ناحيات كاإلجتماعية والسياسية والثقافية والصيدلية. يتصل يعرب عن ال
احلدث ابلعناصر الداخلة من األدب كاملوضوع والعقدة والشخصية 

 .(50: 1112اندراسوارا,  )واخللفية كالوقت واملكان واإلجتماع

حيلل الباحثة عن العناصر اخلارجية من البنيوية الوراثة هي احلقيقة 
جلمعية و رأية الدنيا و املنطقة لتعر  خلف الشجرة اإلنسانية و املبحثة ا

من ذلك األدب. املشكلة اإلجتماعية من األدب يتأثر هبا التأليف. 
امسه حممد موليسحول وهو جند من اجليائر وهذا يتصل  خضراايمسينة 

ابملشكلة اإلجتماعية يصور هبا خضرا يف الرواية "أشباح اجلحيم ليامسينة 
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 امركيا و عراق و حرب الدين اجليائر حيلك  على " وهي صراع بني خضرا
 السكانة من شخص اان. 

مشلت الرواية على الوحدة املشكلة تنشأ سوار املشكالت. 
املشكالت يف الرواية يتبع ابلعلة واملعلول وتصل ابملشكلة األخري 

حمردي و حسان  )بتعبريها او هذا املعلول سبب من املشكلة األخري 
 .(0111:0 )الدين و س 

اإلجتماع هو الطالع التجرد و العلمي  (0: 0107 )قال دامونو 
عن اإلنسان يف اجملتمع و الطالع عن املؤسسة و العملية اإلجتماعية. 

. ففي تربية (51: 0101مسي ,  )واإلجتماعية تطالع نشأة اجملتمع 
املسؤسسات اإلجتماعية و املشكلة اإلقتصادية والدينية والسياسية 

رأي من صور افعال اإلنسان يف مناسب نفسه ابلبيئة و نظام وغريها 
 اجملتمع.

األدبية اإلجتماعية حبث األدب بتفكري عن انحيات اجملتمع 
مسي,  )ومسيطها واسعة و متنوعة عن التأليف واإلنتاج والقارئ 

. األدبية اإلجتماعية يف تعيني اتصال اإلنتاج األدب (57: 0101
املفهوم على اإلنتاج األدب بتفكري عن انحيات . 0ابجملتمع فيما اييل 

. 2. املفهوم على مجع اإلنتاج مع الناحيات اجملتمعات فيه 1اجملتمع 
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. اإلتصال عن النطق 7املفهوم على اإلنتاج األدب و اتصاله ابجملتمع. 
. اختيار اجلمعية اجلودة بني اجملتمع و اجملتمع 5بني األدب واجملتمع و 

. املشكلة اإلجتماعية قد تكون هلا احلدود (1: 1112راتنا,  )األخر 
املعني. احلد املناسب لتحديد قيمات خلقية و اجتماعية. قال سوكانطا 

ان احلد العام سيتخدم به الفعل من املشكلة  (200: 1110 )
 اجلتماعية متلمل اجتماع.

يقول اهنا من عيوب النفوس او  (207: 1101)سوكانطا 
اجملتمع يف اإلقتصادية و البيولوجية و وبيو النفسية والثقافية. فاملشكلة 
من اإلقتصادية مسكني و غري املشغول وغريها واملريض من البيولوجية 
ومن النفوسية أمراض العصب واإلنتحار والنفس ال النظام هلا وغريها و 

د والصراعة اإلجتماعية والدينية من الثقافية. التبعثر واجلرمية وشرير األوال
. 0ان التسع من املشكالة املهمة وهي  (201: 1101 )عني سوكانطا 

املسكني وهو ااحلال من ال حيفظ عن نفسه يف اجملتمع وال ينفع عن القوة 
. والصراع من األهل وهو 2. واجلرمي 1والنفس والبدن يف اجملتمع 
. واملشكال 7واجبات يف السهم اإلجتماع اختال  أبنه ال ينجح عن ال

. 0. واملخلفات على املعيار اإلجتماع 0. واحلرب 5من الشباب 
 . والبريوقراطية. 1. واملشكلة عن البيئة 0املشكلة من السكاين 
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ومع ذلك فاملشكالت املتنوعة يف الرواية اشالح اجلهيم ليامسينة 
امعة يف قسم خضرا تقص عن الشخص "أان" يستمر دراسته يف اجل

األدب ببغداد ويكون فيها احلرب يهلك اجلامعة فعدم امنيته واملثاليه يف 
األرض وكل مرمه مثايل فرجع اىل قريته ولو ان اهله مسكني بل كان ابوه 
يتفكر قدما ويعر  ان الدراسة ال تكفل لإلجتماع والدراسة يرتفع عن 

درس واألابء يتفكر الدرجة كالقرأة وكتب النفس فكلها ختتلف مبن مل ي
 ان اوالده يستمر عن افعاهلا كما يف الرواية. 

 )"لقد متكنت احلروب وبعدها احلصار الدويل من إركاع البلد..."
 (11: 1110 خضرا

ففي النص السابق عر  ان اكان حلرب فيه و احلظر حيين اىل اجملتمع 
 راسة . خاصا ليذهب اىل املستشفى ال بد هلا اىل املدينة ويشري اىل احل

"التحقت جبامعة بغداد شهورا قبل االحتالل األمركي للعراق. كنت 
منتثيا للغية. إن وضعي كطالب يعيد أليب فخره. هو األمي, حقار 

 . (10: 1110خضرا,  )اآلابر التعيس..."

شخص "اان" يقول عن سعيده ألنه يدرس يف اجلامعة ويسعد ابوه 
والرتبية بل كان يفرح ان والده ارفع من  ابلدراسة ولو انه قليل عن اإلقتصادية

 نفسه وهو العامل املنجم. 
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"ارتفعت صغارات اإلنذار يف صمت الليل, طفقت العمارت تتحول 
إيل دخان, وبني عشية وضحاها, ذابت الغيليت األكثر جنوان وسط 
الدموع والدماء. احرتقت وكتاابيت الرومانيسية يف اجلحيم, وسلمت 

واألحالم حلقاري القبور, إيل كفر كرم, متهلسا, اجلامعة للمخربني 
 (21: 1110خضرا ,  )حائرا..."

كما يف الكتابة السابقة ان السكانة يف الليل بل كان فيها اخليال ألن 
هذا املكان مكان الصراع واحلرب ومكان املشكالت. ومن الكتابة القدمية ان 

اإلجتماعية يف الرواية " أشباح اجلحيم" ايمسينة خضرا  املشكلةالبحث حيلل عن 
 اإلجتماعية يف الرواية " أشباح اجلحيم" ايمسينة خضرا" املشكلةابملوضوع " 

 الفصل الثاين : حتديد البحث
يف شكل اإلستفهام فيما  املشكلةمن خلفية البحث السابق فعرب عن 

 :اييل
كيف اشكال الشكالت اإلجتماعية يف الرواية " أشباح  .0

 يامسينة خضرا؟لاجلحيم" 
ما األسباب من الشكالت اإلجتماعية يف الرواية " أشباح  .1

 يامسينة خضرا؟لاجلحيم" 
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 الفصل الثالث: أغراض البحث
 من حتديد البحث فأن اهدا  البحث هي : 
اح اجلحيم" لوصف اشكال الشكالت اإلجتماعية يف الرواية " أشب .0
 يامسينة خضرال
لوصف األسباب من الشكالت اإلجتماعية يف الرواية " أشباح  .1

 يامسينة خضرالاجلحيم" 
 

 الفصل الرابع: فوائد البحث
 احلصول من البحث ينفع عمليا او نظراي 

 املنفعة النظرية وهي  .0
املفهوم على البحث املستقبل عن املشكلة اإلجتماعية كما  .أ

 أشباح اجلحيم" ايمسينة خضرايف الرواية " 
 املنفعة لإلرتفاع يف التقدير اىل اجملتمع .ب
  املنفعة العملية وهي .2

 ليييد ميل الباحث األخر يف حبث األدب خاصا يف الرواية .أ
ليييد التعريف للباحث عام للقارئ وعامل األدب عن  .ب

 اإلجتماعية يف الرواية  املشكلة
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 الفصل اخلامس: الدراسات السابقة
  Les Sirènes De Bagdadالرواية " أشباح اجلحيم" رواية مرجتمة من  

ليامسينة خضرا ويرجتم هبا حممد ساري حىت ال يوجد البحث عنها بل كان اصلها 
 وهو :

األول من اجملالت اليت تكتبها حبيبا فراتيوي امرال و امحد يوليانطا ىف 
ابملوضوع " اشكال احلين والبغض واحلب ىف الشخصية الرئسة يف  1100عام 

Siren of Baghdad Yasmina Khadra. 
وهذا البحث يبحث عن مشاعر الشخصية اينما تكون حتين و تبغض   

ه وما الرحيم هلم واحلب من الشخص "أان" اىل جنود امركيا تفتش يف بيت اهل
عند يقابل املرأة يف اجلامعة امسها نوال فيحببها بل كان ال يعرب هلا ألن القنابل 

 من امركيا يف املكان. 
قسم اللغة األجنبية  (1100)والثاين حبث بويندي تري نوفيان 

 Lesضوع " وادهبا كلية األدبية والفنية يف اجلامعة احلكومية سيمارانج ابملو 

Sirènes De Bagdad Karya Yasmin Khadra   نظرية عن املشكلة اإلجتماعية "
لدين غ فريت و جفري ز ليس وهي تصور الصراع اإلجتماع من سبب 
الصراع واكرب السراع و السرتاجتي لعدم الصراع. وكان البعض من الناحيات 

فلسطينا للحر  لتصوير املهمة و بعض املهمة نوعي للفاعل مثل احلاجة من
و بعضها اهم من األخر ومقدارها خمتلف بعضا من بعض وهذا البحث 
 يبحث بعض املهمات و الشخصية الرئيسة دار لبحث الصراع يف الرواية. 
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 والباحثة تري اىل البحث الذي مستوي له من النظرية وهي
يف كلية األدب وعلوم  (1100)االول من البحث يقدمه اتينج قاسم 

اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن غنونج جايت ببندونج ويبحث 
النظر من  )التعبري املر عن السوكة يف الرواية " رحلة اىل هللا لنجيب الكيالين 

وحياول هذا البحث لتعبري القصة احلينة تؤثر اىل املسلمني يف  (البنيوية الوراثة 
م عند  0101و  0157خوان املسلمني يف القرن عشرين بني مصر خاصا إل

املصر يرأس هلا مجال عبد النصري ومناهجه وصفي حتليلي ابلبنيوية الوراثة وهو 
التحليل عن العناصر الداخلية واخلارجية أبن األدب ال يوجد إأل ابلصراع الن 

ية بل يستوي التأليف من اجملتمع يتأثر اىل البيئة وال يبحث الكشلة اإلجتماع
 يف البنيوية الوراثة اينما يكتب التأليف عن األدب كما يف احلياة. 

ابملوضوع  ( 1102 )والثاين عن البحث يكتب به ابمبانج فرانومو 
 ( Tonggak Sang Pencerah )" املشكلة اإلجتماعية يف الرواية " قائمة املنري 

الرتبية يف اجلامعة  ليازد ر فاسندري. النظر من األدب اإلجتماع يف كلية
حممدية سوراكرات. وهذا البحث يعرب البنيوية يف الرواية و خلف اإلجتماع 
 واملشكلة اإلجتماعية كاملسكني واجلرائم جرائم األوالد وصراع الدينية. 

 الفصل السادس: اإلطار الفكرى
 . البنيوية الوراثة 0
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عن العناصر البنيوية الوراثة اساس من عدم البنيوية األصلية تبحث 
الدخلية. ورأي لوسني هذا النظر وهو فيلسو  و علماء اإلجتماع من 
الرمان والفرنسية. البنيوية الوراثة من األدبية اإلجتماعية يكثرها لوسني من 

التوازن بني األدب و الناحيات يف خارجه وهي بني احلقيق الفرنسة. 
األدب ابلبنيوية املستقل و احلقيق املتعلق اإلجتماع وال يتصل لوسني 

اإلجتماعية إال بتعلق اىل القسم اإلجتماع الكثري. وفيه أيسس لوسني 
نظريته اىل نظر مفتاح مرك. ولو انه خيتلف به. األول اذا كان مرك مينع 
البنيوية فلوسني يستخدمها وخيتلف بينها يف املناهج فأما مرك يستخدم 

يذكر لوسني بفرا مرك و نوا  ابإلجيابية واما لوسني يستخدم ابلبنيوية وبذلك
 . (1105:011سلدين يف راتنا ,  )هيغليان ألنه جيدد النطقية من هيغيل 

كما التعريف عن البنيوية الوراثة حتليل البنيوي أبهتتام على نشأة 
األدب. امللخص يقال ان البنيوية الوراثة هتتم بتحليل اخلارجية والداخلية. 
مع ذلك النظر مفحوص صالحيته و تضافر عنها النظرايت  األخرى  
 كالسيمرتي او هومولوغي و أقسام اإلجتماع وذوات عرب الفردية والنظرة.

 0101وهذه النظرايت حتمل ابلبنيوية الوراثة اىل الذورة األعلى يف عام 
 . 0111حيت 
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وال هتتم اىل تعريف البنيوي اال يستمر معناها يف النظرة البنيوية 
األدبية. وهذه تشمل اىل املعلومات يف خارج األدب و نظرية لوسني عن 

 البنيوية الوراثة من املفاهيم التالية :
 احلقيقة اإلنسانية   .أ

ان احلقيقة اإلنسانية يكون هلا البنيوي  ( 50: 1102 )قال فارق 
واملعين املعني. وبذلك املفهوم عن احلقائق اإلنسانية يهتم ابلبنيوية واملعنوية 
واحلقيقة هلا البنيوية ألهنا يتعلق ابهلد  الواحد. يقسم احلقائق اإلنسانية 

عل الفرد كاملنام وفعل اجملنون وغريها والثاين اىل النوعني مها الثمر من الف
  اإلقتصاد والسياسي بني اجملتمع.أتثري يف اتصال اإلجتماع  و 

 الذوات اجلمعية  .ب
الذوات اجلمعية من احلقيق اإلنسان واإلنسان كالفاعل يتأثر اىل 
احلقيق اإلنسان. والتأليف فاعل يف وسط اجملتمع وبذلك ان يكون يف 

اجلمعية مجع األفراد يشكل اىل الوحدة مع أفعاهلا. خيصها  اجملتمع. الذوات
لوسني ابلقسم اإلجتماع يف مركسيس ألن له تلك الفرقة خيلق او خيرج 

فارق,  )النظرة الكمالة والشاملة عن احلي وتتأثر اىل أتثري شجرة الناس 
1102 :02) . 

 العاملة يالنظر  .ج
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ينشأ لوسني عن النظرة توجد يف األدب والفلسفة وقال ان البنيوية 
التصنفية مجع األفكار والطموح واملشاعر تتصل اعضاء اجملتمع اإلجتماع 

فارق,  )املعني ابجملنمع األخر مجعا ويسمي النظرة اي نظرة الدنيا 
1101 :01~00)  

عريف ان تعريف النظرة من الفرقة فت (010: 1110 )قالت راتنا 
ميلها والعقائدي أتسس من األفعال يوما. النظرة يف األدب ميل لتعيني 

 مجع اجملتمع يف افعال اإلجتماع يوما. 
وبذلك النظرة مثر من احلال اإلجتماع واإلقتصاد يوجههما اجلامعون. 
فالنظرة ال تولد اال بتحويل الذهنية الطويلة تتوتر أبن يشكل الذهنية 

 املاضية.  اجلديدة وعدم الذهنية
النظرة ليست له احلقيقة التجربية بل نظام األفكار والطموح 
واملشاعر. ويذكرها لوسني ابلدراية من الفرقة اجلمعية تتوحد األفراد اىل 
اجلمع. والنظرة تعرب عن حال اإلنسان العام وامللخص اهنا تعبري النظري 

 من القسم اإلجتماع اي التأليف يضمها يف الرواية. 
 اهليكل من اإلنتاج األدب .د

اإلنتاج األدب هو اهليكل من الذوات اجلمعية فله املتماسم 
يف كتابه ان اإلنتاج  (00: 1102يف فارق,  )املشرتك. وقال لوسني 
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األدب تعبري النظرة من الفرقة اإلجتماعية خياليا و التأليف يكتب 
 الشخصيات واملوضوعات واملشرتكات يف اختياره. 

اإلنتاج األدب يف البنيوية الوراثة موضوعي النه مركي  وبذلك هيكل
اإلهتام اتصال بني الشخص والشخص وبني الشخص واملوضوع حوله. 
املوضوعي من هيكل البنيوية وكانت نظرية لوسني عن الرواية. القيمات 
األصيلة مجع ضي يشأ يف الرواية والقيمات تنظم كما بنحو النظرة مجعا. 

ل التدهري و إشكاليات البطويل. وتكون يف شعور  وكانت رئيها من مي
كاتب الرواية مفاهيمية و جتريدة. وبتعبري النظرة من اجنماع املألف جياليا 
فلم يكن ان ينفصل اهليكل من اتصال اجملتمع الذي يسكن فيه املألف 
ومن النظرة ان ينشر هبا املألف وبذلك اإلتصال بني اهليكل األدب 

: 1102فارق,  )ما من نشاط اهليكلية املتساوية واجملتمع تناظر إلهن
02) . 

 املفهوم عن الفهم والبيان  .ه
بني لوسني عن منهجه بواقعية ان اإلجتماع اترخية والعكس بعلمية 
ان حبث التاريخ اجتماع ومع ذلك البنيوية الوراثة بديل لبحث األدب 

 املتصل بني التاريخ واإلجتماع. 
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الوحدة بعضا من بعض. والعناصر اإلنتاج األدب ان تكون له 
اخلارجية والداخلية مهمة يف نشأة األدب. الوحدة بينهما كمال وانه ال 

 يرى من النص إال من العناصر اخلارج. 
واألدب يعرب عن املسائل اإلنسانية وال خيتم كلها. واملنهج النطقي 
ينشر املفهمني ومها البيان والفهم والبعض واجلمع.والفهم وصف عن 

يكل املوضوع والبيان اختيار اجلمع اىل اهليكل الكبري. ويف احلقيقة ه
 ومفهومهما اي البيان والفهم و البعض واجلمع متصل. 

وجد يف بيان احلقيقة اإلنسانية ان احلقيقتني  ومها احلقيقية الفردية 
واحلقيقة اإلجتماعية فالفردية مهمة اذ يضعها يف اجلمع واجلمع مهمة ألنه 

األبعاض املنشأة و املفهوم عن اجلمع والبعض يتصالن للكمال  أجوبة من
 بينهما.

ومن األبيان السابقة فكانت البنيوية الوراثة ترى ان اإلدب ال 
ينفصل من اهليكل إال ابلعوامل تشرتك هبا يف الكتابة وفهم األدب جبمع 

 الوحدة اليكلة اخلارجة والداجلة. 
دبية تيقن ان اإلنتاج غري اهليكل وخلص اىل التعريف اهنا النظرية األ

السكوت غري اهليكل السكوت إال اهنا نتيجة من فكرة املألف املنشأ 
 ابتصال بينه واحلال اإلجتماع واإلقتصاد املعني. 

 املشكلة اإلجتماعية  .2
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املشكلة اإلجتماعية مشكلة مهمة لإلنسان ألن موضعها جمتمع. 
ويبعد عن الشكالت فردا او فاجملتمع يقوم  املعيشة اإلجتماعية حراي 

مجعا. ورجا ان اجملتمع جياوب اىل احلقيقة اإلنسانية األخرى. وال يغلق 
وحيرتم يف املشكلة اإلجتماعية غريه من العقبات مل يراد هبا اجملتمع اىل 
الفكرة اجلديدة وتتأثره اىل اهلية أتيت ابلسرعة واملستمري. فاألخري قد يكون 

يري ونشأت الشكالت حيت تكون عناصر اجلمع يناسب نفسه ابلتخ
 اجملتمع يف الوضع.

املشكلة اإلجتماعية غري املناسب بني العناصر الثقافية تضرر على 
اهنا تنشأ من نشأة اجملتمع  (201: 1101 )حياة اجملتمع. قال سوكانطا 

و تغيري اإلجتماع وحرك اإلجتماع وعجي عن تغيري اإلجتماع وهذه 
 املشكلة من واقع التفاعالت من اإلجتماع.

يقول اهنا من عيوب النفوس او اجملتمع يف  (207: 1101)سوكانطا 
 اإلقتصادية و البيولوجية و وبيو النفسية والثقافية. فاملشكلة من اإلقتصادية
مسكني و غري املشغول وغريها واملريض من البيولوجية ومن النفوسية أمراض 
العصب واإلنتحار والنفس ال النظام هلا وغريها و التبعثر واجلرمية وشرير األوالد 

ان  (201: 1101 )والصراعة اإلجتماعية والدينية من الثقافية. عني سوكانطا 
وهو ااحلال من ال حيفظ عن نفسه . املسكني 0التسع من املشكالة املهمة وهي 

. والصراع 2. واجلرمي 1يف اجملتمع وال ينفع عن القوة والنفس والبدن يف اجملتمع 
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. 7من األهل وهو اختال  أبنه ال ينجح عن الواجبات يف السهم اإلجتماع 
. 0. واملخلفات على املعيار اإلجتماع 0. واحلرب 5واملشكال من الشباب 
 . والبريوقراطية. 1. واملشكلة عن البيئة 0 املشكلة من السكاين

 النظاميات للكتابة  .ح
هذا البحث موضوع مشكلة إجتكاعية يف الرواية أشباح اجلحيم 
ليامسينة خضرا ولوجد البحث قد يكون الباحث يقسم اىل مخسة األبواب 

: 
الباب األول مقدمة وهي خلف من فعل هذا البحث و حتديد 

والباحث حيدد البحثني ومها اشكال املشكلة البحث وهو استفعام البحث 
اإلجتماعية وعواملها واهدا  البحث ووظيفة البحث من الدراسة 
والعملية والدراسة السابقة وهي معيار يف حبث املوضع وال يسوي فيه 
واساس التفكري وهي النظرية من لوسني عن املشكلة اإلجتماعية و البنيوية 

 لنظاميات عن الكتابة. اإلجتماعية و مناهج البحث و ا
 الباب الثاين دراسة النظرية عن املشكلة اإلجتماعية والبنيوية الوراثة. 
الباب الثالث مناهج البحث وهي عن منهح البحث و خطوات 

 البحث وصدر البياانت و املنهج يف حتليل البياانت و طريقته. 
 واية الباب الرابع حتليل البياانت عن املشكلة اإلجتماعية يف الر 

 الباب اخلامس اختتام من البحث يشمل امللخص واإلقرتاحات
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